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Szanowni Państwo! Druhny i Druhowie!

Był to dzień 10 kwietnia 1921 roku. Słońce potokami złotych promieni zalewało zbocza Gór
Tumskich. Chorągwie i sztandary łopotały na wiosennym wietrze. (…) Po mszy polowej odbyła się
uroczystość dekorowania Krzyżem Walecznych herbu miasta Płocka i obrońców jego z okresu
niedawnej inwazji bolszewickiej. (…) Marszałek odczytał głosem donośnym akt nadania odznak. (…)
Serdecznie i gorąco wyrażał się o Płocku, Lwowie oraz Wilnie, w których to miastach ludność cywilna
walczyła dzielnie, twardo, bohatersko obok polskiego żołnierza. „Chwała Wam – płocczanie! Tego Wam
żołnierz nigdy nie zapomni” – zakończył przemówienie swoje.
Tak o wydarzeniach sprzed dziewięćdziesięciu siedmiu lat wspomina w swym pamiętniku
Komendantka Marcelina Rościszewska. Dziś, w roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,
w roku 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego – słowa te nabierają szczególnego znaczenia.
Są nie tylko dowodem bohaterstwa naszych przodków, także tych z harcerskiej rodziny, nie tylko
dowodem przywiązania do małej Ojczyzny, nie tylko przywołują autorytety – Marszałka Józefa
Piłsudskiego i lokalny, ale jakże nam bliski - Marceliny Rościszewskiej, ale odczytujemy je również jako
wezwanie, zobowiązanie, życiowy drogowskaz. Też chcemy i powinniśmy być płocczanami, których
będzie się stawiało za wzór, którzy będą postępować dzielnie, twardo i bohatersko wszędzie tam, gdzie
zajdzie

taka

potrzeba.

Płocczanami,

którzy

potrafią

cieszyć

się

z uroków życia, być dumnymi ze swego miasta, w którym nawiązują przyjaźnie, uczą się, pracują,
podejmują harcerskie wyzwania.
Dziś kończymy VIII Święto Hufca ZHP PŁOCK. Przez dwa dni poprzez udział we Mszy Świętej
w intencji społeczności hufca, wieczorne spotkanie przy ogniu, grę terenową, apel harcerski pod
pomnikiem Józefa Piłsudskiego oraz wspomnienie zuchów, harcerzy i instruktorów, którzy odeszli od
nas na wieczną wartę pogłębialiśmy tożsamość narodową, harcerską i regionalną. Pamiętajmy, aby być
kochającymi Polskę obywatelami, wiernymi najwyższym wartościom harcerzami i miłującymi swoją
małą ojczyznę płocczanami.
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
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